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TENTANG
PENCANANGAN TAHUN DISIPLIN

DI LINGKUNG.A.N PEMBRINTAH NABUPATEN BARITO SBI.,I*TAN
Datarn rangka meningkatkan disiplin dan kinerja serla kualitas peiayanan Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, maka ditegaskan kembali
hel - hai sebagai berikut :
1. Bahrra tahun 2O2O dicanangkan sebagai Tahun Disiplin di lingkungan Femerintah
Katrupaten Barito Seiatan, baik Aparatur Sipil Negara maupun Teaaga Kontrak Daerah;

2. Tahun Disiplin 2O2O dimaksudkan untuk meningkatkan kembali budaya tertih, budaya
bersih dan budaya kerja sebagaimarra telah diatur dalam ketentuan;

3. Budaya tertib, diimplementasikan dalam:

Aparatur Sipil Negara sebagairnana diatur
dalarn Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 teatang Perubahan
Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri N<rmor 50 Tahun 2007 tentang Pengunaan
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipii di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pengg:a;rlalrfi. Po,lrr;l*rt l}inas

fio,rta;ru bagi

$enl11-Selase: PDH warna Khaki" menggunakan papar flama, lencana KORPRI,
ikat pinggang lvaxrla hitam lambang KORPRI, tanda pengenal
pegawai {name tag), dan sepatrr hitam. Kemeia dimnsukkan di
dalam celana (kecuali perempuan);

Rs.b13

Ks.mls

:

PDH Kemeja wafi1a putih, rokfcelana u/arna hitam atau gelap,
menggunakan papan narra, lencana KORPRI, tanda pengenai
pegawai {narne tag}, dan $epafu hitam. Kemeja tidak dimasukkaa;
Pakaian Batik lchas Barito Selatan, rok/celana warna hitam atau
gelap, menggunakan papan nama, iencana KORPRI, tanda pengg3g!
pegawai iname tag), dan sepatu hita-m. Kemeja tidak dimas
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Menggunakan pakaian olahraga yaitu kaas dan celana rraiirirrg
serta sepatu. olahraga, dlt*l,ra*g rnenggumakam eelana Jecns
da'*/e,ta:u l*ggirtg. Seteiah pelaksanaan olahraga, r,r,"ajib menggarrti
pakaiar: dengan pakaian hatik kiras Kalirnanten Tetrgah, rck/cei;ma
w:l.ma hitam atau gelap, mer:ggp-rnakzur papan nanlal ie*cana
KORPRI, tanda pengena-l pegawai {name tagi, c}an sepatu hitam.
Kemeia tidak dimasukkanI

b. Fc4fang roft untuk Apcratrr $fpil J*iagnrur perenrq*xcre adalah i J5 crn (ltrm* &relcs
ce*tim*tarJ di bawah iutut, dan bagi ya$g me$ggunakar jilbab/hijab/kerudung maka
yang dipakai adalah iithabl}';1fabfkqrudung patos yang disesuaf&sn denga* u.rurrncr
pakafr;;n dinas g*.f,g dtgrunalcc;n;

c. Untuk menjaga kerapih*a den kesoparean seluruh Aparatur Sipil Negara maupun l{on
A$N, dftrarcrflg tn.ewrrrzo;l ro,m}r.r3 dengan warrra terang {pirang ata:: ra,'arna iainnya}.

4. Buda3,a bersih diimplen:entasikan dalam bentuk;
a. $denjaga kebersihan diri dan lingkungan ker.ja yar:g asri, ber*ih dan nyauran;

b. Menjaga sikap dan perilakr: yang bersih dari praktek-praktek yar:g menyirnpang dari
aturan yang beriaku,
5. Budaya kerja diimplement{rsikafi dalam:
a. klelaksanakan setruruh pekerjaan sesuai tugas pokck dan fungsi dengan baik, tuntas
dan bertanggungjawab;
b. Menjaga hur;'ungan kerja yar:g baik dengan pimpinan dan sesarna rekam lcerja.

6. Seluruh Kepala Organisasi Perangka"t Daerah supaya dapat mernberikan dan meajadi
contoh serta memantau perlerapa* disiplin dan berbudaya tertib, budaya brersih dan
budaya kerja Aparatr"r.r Sipil Negara rnaupun lllon ASN pada insta-trsinya masing-n:asing
sesuai keteatuan yang beriaku.
Demikian disampaikan untuk diketahui rtan menjadi perhatian serta dilaksana-kan
dengan penuh tanggung jawab.

?ernbuean disampaikan kepada Yth. :
l. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris llaerah Kabupaten Lfarita $elatan di Buntclk.

